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IPN dziękuje 
„Godności”

– Instytut Pamięci Narodowej, 
który w ubiegłym roku obchodził 
dwudziestolecie działalności, od 
chwili utworzenia był i jest obiektem 
ataków ze strony formacji politycz-
nych i środowisk, dla których praca 
Instytutu jest niewygodna, a nawet 
niebezpieczna – napisał prezes 
IPN dr Jarosław Szarek do gdańskie-
go Stowarzyszenia „Godność”. W 
ten sposób prezes IPN nawiązał do 
oświadczenia wydanego przez Sto-
warzyszenie „Godność”, jakie zostało 
wydane w przeddzień Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w 2021 r.  Więcej… >> 

30 lat strażaków
W tym roku obchodzić będzie-

my 30-lecie powstania Państwowej 
Straży Pożarnej. Ta rocznica jest waż-
na również dla NSZZ „Solidarność”, 
który na początku lat 90 XX wieku 
od podstaw stworzył ustawę o PSP. 
Niedawno dowództwo PSP spotka-
ło się z przewodniczącym Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem 
Dudą. Omawiano wspólne przedsię-
wzięcia, jakie są przygotowywane 
dla uczczenia zbliżających się rocznic 
oraz planowaną reformą ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce. Szef 
Związku wręczył komendantowi fla-
gę „Solidarności” z logiem czterdzie-
stolecia Związku. – Przekazuję to, co 
mamy najcenniejszego, naszą soli-
darność – powiedział Piotr Duda.

1% dla Pomorskiej 
Fundacji Edukacji 

i Pracy

Działalność Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy polega na 

wspieraniu zdolnej młodzieży, 
związkowych seniorów oraz 

organizacji  wystaw społecznie 
zaangażowanej sztuki. 

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Unijny urząd statystyczny Eu-
rostat podał dane związane z ryn-
kiem pracy za luty 2021. Wynika 
z nich, że stopa bezrobocia w na-
szym kraju jest najniższa w całej 
Unii Europejskiej. 

W lutym bezrobocie wynosiło 
w Polsce 3,1 procent, gdy np. w 
sąsiednich Czechach 3,2 procent, 
w Niemczech 4,5 procent, a na Li-
twie 9,6 procent. Średnia dla całej 
Unii Europejskiej to 7,5 procent, a 
dla krajów, w których walutą jest 
Euro 8,3 procent. Najgorzej sytu-
acja wygląda w Grecji praz Hiszpa-
nii. Tam bez pracy jest kilkanaście 
procent mieszkańców. 

Również w gospodarce może-
my spodziewać się polepszenia 
- przynajmniej tymczasowo - sytu-
acji, ponieważ Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy zmienił progno-
zę wzrostu PKB Polski w bieżącym 
roku z z 2,7 procent na 3,5 proc. 

- Korekta w górę odzwierciedla 
dodatkowe wsparcie fiskalne w
kilku dużych gospodarkach, prze-
widywane ożywienie napędzane 

Stopa bezrobocia w UE, luty 2021 r., w proc.
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Bezrobocie w Polsce najniższe

procesem szczepień w drugiej po-
łowie 2021 roku oraz dostosowy-
wanie się działalności gospodarczej 
do stłumionej mobilności – można 
przeczytać w raporcie „World Eco-
nomic Outlook. April 2021”, którego 
autorzy zastrzegają, że obecnie pla-
nowanie obarczone jest dużą nie-
pewnością związaną z pandemią. 

Dodajmy, że jej pojawienie 
w bardzo znaczący sposób wpły-
nęło na gospodarki poszczegól-
nych krajów. – W latach 2015-2019, 
a więc w okresie bezpośrednio 
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poprzedzającym COVID-19 śred-
nie roczne tempo wzrostu gospo-
darczego w Polsce wynosiło 4,4 
procent – podsumowywała nie-
dawno Polska Agencja Prasowa. 
– Pojawienie się pandemii spowo-
dowało wzrost obciążeń, wprowa-
dzenie szeregu ograniczeń oraz 
zmianę wzorców zachowania 
społecznego. W rezultacie w 2020 
roku odnotowano, po raz pierw-
szy od okresu 1990-1991 spadek 
realnego PKB względem roku po-
przedniego. 

Z punktu widzenia „Solidarno-
ści” Krajowy Program Odbudowy 
i Zwiększania Odporności nie za-
wiera konkretnych projektów two-
rzenia trwałych i godnych miejsc 
pracy, bez których nie może być 
mowy o sprawiedliwej transfor-
macji. Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” oceniła 
go jako istotny z punktu widzenia 
łagodzenia skutków pandemii, ale 
jednocześnie zgłosiło wiele uwag.

Celem nadrzędnym KPO jest 
promowanie spójności gospodar-

czej, społecznej i terytorialnej UE, 
jednak zdaniem Prezydium KK 
może być on realizowany jedynie 
w ścisłej współpracy z zaintereso-
wanymi państwami. Tym bardziej, 
że budżet KPO pochodzi w istot-
nej części z pożyczek, które zosta-
ną zaciągnięte w imieniu Unii. Pro-
blemem jest też sposób podziału 
środków.

– Biorąc pod uwagę powyższe, 
należy negatywnie zaopiniować 
przedstawioną przez Parlament 
Europejski i Radę UE metodologię 

podziału, ponieważ nie uwzględ-
nia skutków pandemii w dłuższej 
perspektywie – czytamy w opinii.

Prezydium podkreśla również, 
że nie wolno mylić elastycznych 
form zatrudnienia z elastycznymi 
formami wykonywania obowiąz-
ków. Niestety w KPO w wielu miej-
scach jako drogę np. do stworzenia 
stabilnych reguł funkcjonowania 
przedsiębiorstw, proponuje się 
dalszą elastyczność w zatrudnie-
niu, a na to nie ma zgody Związku. 
Więcej…>>

Program odbudowy z wadami

Wszystkie obecnie obowią-
zujące ograniczenia wynikające 
z pandemii zostały dzisiaj prze-
dłużone do 18 kwietnia. Podczas 
środowej konferencji poinformo-
wał o tym minister zdrowia Adam 
Niedzielski. – Ostatnie wyniki są 
jeszcze zbyt słabym sygnałem, 
żeby traktować je optymistycz-

nie. Cały czas w szpitalach mamy 
trudną sytuację, która zróżnico-
wana jest regionalnie – stwierdził 
minister. Jak więc wygląda ona 
na Pomorzu? W środę rano Mini-
sterstwo Zdrowia poinformowało 
o nowych 730 przypadkach, naj-
więcej w Gdańsku (283), Gdyni 
(69) oraz powiecie gdańskim (47)  

i Słupsku (46). To plasuje Pomo-
rze na dziesiątym miejscu wśród 
wszystkich województw (w całej 
Polsce odnotowanych zostało 14 
910 nowych   przypadków zakaże-
nia). Co ważne, do tej pory liczba 
zaszczepionych osób przekroczyła 
już 4 miliony, z czego ponad 2 mi-
liony otrzymało już drugą dawkę). 

Obostrzenia przedłużone 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krajowy-program-odbudowy-bez-konkretow
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ipn-dziekuje-godnosci-za-obrone
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Zwracam się z apelem do wszystkich pracodawców: tam, gdzie to tylko 
możliwe, umożliwiajcie swoim pracownikom pracę zdalną, sprawdzić może 
się także system rotacyjny. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. 

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

WYDARZYŁO SIĘ
 5.04.1989 r. 

Podpisano porozu-
mienie Okrągłego 
Stołu.

 8.04.1991 r.  
Rozpoczęło się 
wycofywanie 
wojsk sowieckich 
z Polski.

 11.04.1990 r.  
Uchylono ustawę 
o cenzurze. 

Tragedia smoleńska
HISTORIA 2010

Dokładnie tyle lat temu, w kwietniu 2016 roku wprowadzony został 
program „Rodzina 500+”. W jego efekcie, jak podaje Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, nastąpił wzrost wydatków na politykę 
rodzinną w PKB; z 1,78 aż do 4 procent.

Jak oceniają Związek? 

10 kwietnia 2010 r. doszło 
do katastrofy polskiego samolotu 
w Smoleńsku. Na pokładzie TU-154M 
Sił Powietrznych RP była delegacja, 
która miała uczestniczyć w uroczy-
stościach 70 rocznicy zbrodni katyń-
skiej. Z tej podróży nikt nie wrócił. 
Tak jak nie wrócili polscy oficerowie
zamordowani w 1940 r. w lesie ka-
tyńskim przez Sowietów. 

W katastrofie zginęło 96 osób,
w tym prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką, ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 
grupa parlamentarzystów, dowódcy 
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 
RP, pracownicy Kancelarii Prezyden-
ta RP, duchowni, przedstawiciele mi-
nisterstw, instytucji państwowych, 
organizacji kombatanckich i społecz-
nych oraz osoby towarzyszące, a tak-
że załoga samolotu. 

Tragiczna śmierć prezydenta Ka-
czyńskiego była wielkim ciosem dla 
„Solidarności”. W Związku w różnych 
okresach pełnił on ważne funkcje, 

w tym wiceprzewodniczącego. Tak-
że jako głowa państwa wsłuchiwał 
się w głos przedstawicieli pracow-
ników, był wyczulony na sprawy 
społeczne, zawsze stawał po stronie 
ludzi słabszych i działał w interesie 
ludzi pracy. Wśród ofiar katastrofy
smoleńskiej byli także: Anna Walen-
tynowicz, w obronie której w 1980 r. 
rozpoczął się strajk w Stoczni Gdań-
skiej oraz Maciej Płażyński, w latach 
80. działacz Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów. 

Do dzisiaj przyczyny katastrofy 
nie zostały wyjaśnione, a bezpośred-
nie dowody, czyli „czarne skrzynki” 
i wrak samolotu pozostają na tere-
nie Rosji. Mija 11 lat od katastrofy, 
a nadal nie wiadomo, dlaczego ów-
czesny premier Donald Tusk zgodził 
się na prowadzenie śledztwa przez 
stronę rosyjską (wg Konwencji Chi-
cagowskiej) uznając, że jest to lot 
cywilny, a minister spraw zagra-
nicznych wycofał memorandum 
ambasadora RP o eksterytorialności 
wraku. 

Cztery dekady temu ukazał się 
pierwszy numer „Tygodnika Solidar-
ność”, który przełamał komunistycz-
ny monopol medialny. Powstanie 
pisma było istotnym elementem 
solidarnościowej rewolucji (trzeci 
punkt 21 postulatów sierpniowych 
wzywał do „przestrzegania za-
gwarantowanej w Konstytucji PRL 
wolności słowa, druku, publikacji, 
a tym samym nie represjonowania 
niezależnych wydawnictw oraz 
udostępnienia środków masowego 
przekazu dla przedstawicieli wszyst-
kich wyznań”). Już podczas strajku 

40 lat „TySola”

w Stoczni Gdańskiej ukazywał się 
biuletyn informacyjny „Solidar-
ność”, który z czasem przekształ-
cił się w Gdański Biuletyn Infor-
macyjny „Solidarność”, podobne 
biuletyny ukazywały się na Śląsku 
i w Warszawie. W całym kraju nie-
pokorni związkowcy wydawali 
dziesiątki gazetek. 

CBOS upublicznił wynika ba-
dania oceny działalności instytucji 
publicznych, w tym związków za-
wodowych. Opinie o pracy NSZZ 
„Solidarność” są znacznie bardziej 
korzystne niż w przypadku Ogólno-
polskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych. To odpowiednio: 27 
procent oraz 18 i 13 procent. 

Opinie o pracy NSZZ „Solidar-
ność” różnią się dość wyraźnie 
w zależności od światopoglądo-
wego usytuowania badanych. Po-
zytywnym ocenom sprzyja zaan-
gażowanie religijne i prawicowe 
poglądy (choć są wyjątki), głosy 
krytyki relatywnie często pojawia-
ją się wśród osób o poglądach 
lewicowych i niepraktykujących 

religijnie. Od lat pozytywniej o „S” 
wypowiadają się głosujący na PiS, 
a bardziej negatywnie wyborcy 
lewicy i PO.

Dodajmy, że badania CBOS na 
przestrzeni 30 lat pokazują duże 
wahania ocen NSZZ „Solidarność”. 
Początek transformacji ustrojowej 
to czas akceptacji działań związ-
ku, rozbicie obozu solidarnościo-
wego sprawiło, że na początku 
lat 90 „Solidarność” utraciła część 
poparcia. Drugim czynnikiem, 
który mógł wpłynąć na zmianę 
nastawienia, były społeczne kosz-
ty transformacji gospodarczej. 
W społecznej świadomości od-
powiedzialność za efekty zmian, 
w tym negatywne, ponosiła także 
„Solidarność”.

– W organizacjach publicz-
nych takich jak szpital, społeczna 
inspekcja pracy pełni istotną rolę. 
Jest ona naszym partnerem w 
realizacji wspólnego celu, jakim 
jest zapewnienie bezpiecznych 
i ergonomicznych warunków 
pracy – mówił Jakub Kraszewski, 
dyrektor naczelny Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego w 
Gdańsku podczas webinarium 
zorganizowanego w ramach pro-
jektu „Godna praca to bezpieczna 
praca” finansowanego z Funduszy
Norweskich. 

W spotkaniu, które odbyło się 
29 marca br. wzięli udział między 
innymi przedstawiciele dyrekcji i 

służb BHP UCK, przewodniczący 
Rady Ochrony Pracy poseł Janusz 
Śniadek i zastępca okręgowego 
inspektora pracy Agnieszka Do-
brodziej. 

– Było to już czwarte spotka-
nie w ramach projektu. Udało się 
rozpocząć dyskusję o zmianach 
w przepisach dotyczących spo-
łecznej inspekcji pracy. Do projektu 
zaprosiliśmy zarówno ekspertów 
z Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy, przedstawicieli Okręgowej 
Inspekcji Pracy, jak i przedstawicieli 
pracodawców, a przede wszyst-
kich społecznych inspektorów 
pracy – podsumowuje Iwona 
Pawlaczyk, ekspert ds. BHP.

Nie możemy zaakceptować 
domyślności o przekazywaniu 
środków z OFE do IKE – tak „Soli-
darność” oceniła rządowy pomysł 
w tej sprawie. Co ważne, Prezy-
dium KK w przedstawionej opinii 
popiera całkowitą likwidację OFE 
za zasadną, ale nie zgadza się z 
projektowanym automatyzmem. 
Innymi słowy wyraża sprzeciw, 
aby bez wyraźnej dyspozycji ubez-
pieczonego środki zgromadzone 
na OFE trafiały na indywidualne
konta emerytalne. Konieczna tu 
jest decyzja   ubezpieczonego. 

– NSZZ „Solidarność” wnosi 
o zaniechanie opcji domyśl-

nej, tak aby uczestnik sytemu 
musiał dokonać świadomego 
wyboru. Wymaga to przepro-
wadzania szerokiej kampanii in-
formacyjnej – czytamy w opinii. 
– Pragniemy także podkreślić, 
że w momencie gdy nieznane są 
szczegółowe założenia Nowego 
Ładu w zakresie rozwiązań po-
datkowych, wysokości kwoty 
wolnej od podatku oraz innych 
elementów mających wpływ na 
system emerytalny i długofa-
lowe bezpieczeństwo socjalne 
ubezpieczonych nie ma racjo-
nalnej możliwości dokonania 
oceny projektu.

Nie dla przenosin do IKE 

Partnerzy w dyskusji 
na temat warunków pracy

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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